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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Budapest X. kerület, Népliget, 38440/52,38440/53 és 38440/54 helyrajzi számú, Vajda 

Péter utcai sportlétesítmény tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény 
bejelentéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest X. kerület, 38440/52, 38440/53 és 38440/54 helyrajzi számú, természetben a 
Népliget, Vajda Péter utcában fekvő kivett beépített terület és sportcsarnok, kivett saját 
használatú út (Oázis köz), valamint kivett beépített terület és sporttelep ingatlan
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa 1/1 arányban a Magyar Állam, az ingatlaura a Nemzeti 
Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) vagyonkezelői joga van bejegyezve. Az ingatlanok 
tulajdoni lapját az előterjesztés 2-4. melléklete mutatja be. 

A Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén elhelyezkedő Népliget, illetve benne a 
Vajda Péter utcai sportlétesítmény állapota sajnálatos módon leromlott, nem alkalmas a 
kiemelkedő jelentőségű fővárosi zöldterület céljainak megvalósítására. Az ingatlant több mint 
ötven éve a Ferencvárosi Torna Club, hazánk egyik legjelentősebb múltú és eredményekkel 
büszkélkedő, valamint országosan a legnagyobb népszerűséggel bíró sportegyesülete 
használja. Az ingatlanban három látvány-csapatsportág található: a labdarúgás, kézilabda és a 
vízilabda, valamint itt működik az olimpiai felkészülés szempontjából is kiemelkedő 
jelentőségű atlétika, torna és úszó szakosztál y, ahol jelentős szám ú kőbányai fiatal sportol. Az 
NSK a vagyonkezelői feladatai ellátása során nem fordít megfelelő figyelmet a népligeti 
sportlétesítményre, közel tizenöt éve semmiféle komolyabb fejlesztés nem történt a területen. 
Ennek eredményeként a sportlétesítmény leromlott, rossz állapotú, nem szolgálja megfelelően 
a sportolók és a sport ügyét. 

A Kőbányai Önkormányzat számára kiemeit fontossággal bír városunk sportéletének 
fejlesztése, a kőbányaiak számára a sportolási lehetőségek bővítése, ennek keretében annak 
elősegítése is, hogy fiataljaink, iskolásaink a kerületben működő, Magyarország egyik 
legrégebbi és országosan legkedveltebb, nemzetközileg is kiemelkedő sikereket elérő 
sportegyesületében, illetve annak közvetlen kezelésében álló létesítményben sportoljanak. 

A fentiekre tekintettel - a Ferencvárosi Torna Club, valamint a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV) képviselőivel történt előzetes egyeztetésekre is 
figyelemmel - javasolom, hogy a Képviselő-testület kezdeményezze az állami tulajdonban 
lévő sportlétesítmény Önkormányzat tulajdonába történő ingyenes átadását. A tulajdonba adás 
esetén a sportlétesítmény használati szerződés megkötése útján továbbra is elsősorban a 
Ferencvárosi Torna Club működését szolgálhatná, amely a létesítmény fenntartását állami 
támogatás, illetve pályázati források felhasználásával, várhatóan az eddigieknél kedvezőbb 
feltételek mellett valósítaná meg. A Népliget és benne a Vajda Péter utcai sportlétesítmény 
emellett kiemelkedő helyszíne lehet a Kőbányai sportélet fejlesztésének, különös tekintettel az 
elhelyezkedésére és az ott folyó magas szintű sportszakmai tevékenységre. 

Tekintettel arra, hogy a Kőbányai Önkormányzat területén ehhez a létesítményhez hasonló 
méretű és adottságú sportlétesítmény nincs, ez a létesítmény kiválóan alkalmas lenne arra, 
hogy a Kőbányai lakosság tömegsport-igényeit kiszolgálja különös tekintettel a gyermekek és 



az ifjúság kulturált sportolási lehetőségeinek megteremtésére. A létesítménnyel a Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonába uszoda is kerülne, amely az óvodai és iskolai úszásoktatás 
számára jelentős kapacitásbővülést jelentene. 

Az említett három látvány-csapatsportágnak lehetősége lenne arra, hogy a területen található 
sportlétesítményeket a társasági adó terhére megvalósuló támogatási rendszerben felújítsa, 
illetve a régi, korszerűtlen létesítmények helyébe új létesítményeket hozzon létre. Ennek a 
fejlesztésnek azonban előfeltétele, hogy az ingatlan ne a Magyar Állam tulajdonában álljon. 

A fentieket figyelembe véve indokolt, hogy a Kőbányai sportélet fejlesztése és a terület 
egységes kezelése érdekében a Vajda Péter utcai sportlétesítmény Önkormányzatunk 
tulaj donába kerülj ön. 

II. Hatásvizsgálat 

A sportlétesítmény tulajdonjogának átvétele esetén Önkormányzatunk megerősíti a Népliget 
területén a tulajdonosi jelenlétét, ezzel megnövekszik a mozgástere a Népligettel mint 
kiemelkedő jelentőségű közparkkal kapcsolatos kérdésekben. A sportlétesítmény esetleges 
fejlesztése hatást gyakorolhat a Népliget egészének megújítására, illetve megfelelő funkcióval 
való megtöltésére is. 

A sportlétesítmény tulajdonjogának megszerzése esetén az Önkormányzatot terhelnék az 
ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek, illetve szedné annak hasznait A jelenlegi 
használati viszonyok fenntartásával ugyanakkor javasolni fogom a Ferencvárosi Torna 
Clubbal, illetve az érdekében eljáró szervezettel használati szerződés megkötését, amely az 
ingatlannal kapcsolatos terhek teljes átadása mellett biztosítaná a létesítmény jelenlegi 
helyzetnek megfelelő további használatát, továbbá az Önkormányzat számára meghatározott 
körben lehetőséget biztosítana a létesítmény közcélú használatára. 

III. A végrehajtás feltételei 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a és az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga 
helyi önkormányzat javára- törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében- ingyenesen átruházható. A tulajdonjog 
átruházásának szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg. 

A Vhr. 50. § (2) bekezdése értelmében az ingyenes önkormányzati tulajdonba adás 
iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

l. a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a konkrét felhasználási célt és az ez 
által ellátandó feladatot; 

2. az Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek megtérítését E tekintetben az MNV az előzetes egyeztetések alapján 
vállalná az értékbecslés megrendelését és finanszírozását; 

3. a Képviselő-testület határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést 
tartalmazza, valamint 

4. védettség (örökségvédelmi feladatok) fennállása esetén annak megjelölését, valamint 
az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását. 

A Képviselő-testület döntését követően az MNV minősíti a kérelmet, amihez beszerzi a 
vagyonkezelő szervezet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma sport államtitkárságának és a 
saját felügyeleti szervének véleményét, valamint elvégezteti az értékbecslést Ezek alapján 



készül előterjesztés a Kormány részére, amely határozatban dönt az ingatlan tulajdonjogának 
átruházásáról. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. március 20. 

J-~ l_ 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ... ... )határozata 

a Budapest X. kerület, Népliget, 38440/52,38440/53 és 38440/54 helyrajzi számú, Vajda 
Péter utcai sportlétesítmény tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény 

bejelentéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a, valarnint az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állarn 
tulajdonában lévő, a Budapest X. kerület, 38440/52, 38440/53 és 38440/54 helyrajzi szárnú, 
természetben a Vajda Péter utcában fekvő népligeti sporttelep tulajdonjogának az 
Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valarnint az ingatlanokra bejegyzett 
vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja és a segítendő 
közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ 
(5) bekezdés 17. pontjában meghatározott kerületi sport és szabadidősport támogatása, 
valarnint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (l) és (2) bekezdésében meghatározott 
önkormányzati feladat. 

2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek megtérítését 

3. Az l. pontban meghatározott ingatlanok rnűernlékek, a Képviselő-testület vállalja a 
rnűernléki rninőséghez kapcsolódó kötelezettségeket 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog 
átruházása érdekében szükséges intézkedések rnegtételére, valarnint a vonatkozó szerződések 
és egyéb okiratok aláírására. 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője 



Budapesti l. számú Körzeti Földhívatal 

Budapest, XI.,Budafoki út 59. 1519 Pf. : 415. 

BUDAPEST X. KER. 

Tulajdoni lap- Teljes másolat 

Megrendelés szám:9000001/6308/2012 

2012.03.29 

Belterület 38440/52 helyrajzi szám 

1101 BUDAPEST X.KER. Oázis köz. 
l. RÉSZ 

Oldal: 

Szektor 32 

Földrészlet területe: 4364 (m2} bejegyző határozat:l51051/1/2001/01.06.11 

1/2 

1. Az ingatlan adatai: 
alrészlet adatok terület 

ha m2 
kat.t.jöv. alosztály adatok 

művelési ág/kivett megnevezés/ min.o 

. Kivett beépitett terület és sportcsarnok o 

l. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 

4 364 

k.fill. ter. kat.t.jöv. 
ha m2 k.fill. 

0.00 

Illeti a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/53 HRSZ-t terhelő Útszolgalmi jog 

2. bejegyzéS határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
Illeti a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/53 HRSZ-t terhelő Átjárási szolgalmi jog 

3. bejegyző határozat: 210984/5/2005/05.06.20 
Műemléki környezet 

l. tulajdoni hányad: 1/1 
Il. RÉSZ 

bejegyző határozat, érkezési idő: 151051/1/2001/01.06.11 
jogcim: ingatlan megosztás 
jogcim: tulajdonközösség megszüntetése 
jogállás: tulajdonos 
név: MAGYAR ÁLLAM 
eim: ·- - -

.:ilor"""hányad: O/O 
bejegyzó határozat; érkezési idő: 151051/1/2001/01.06.11 

jogcim: 
jogállás: vagyonkezelő 
név: FVM KIEMELT SPORTLÉTESÍTMÉNYEK INTÉZl-1ÉNYE. 
eim: 1091 BUDAPEST IX.KER. Üllői út 129. 

Joo!o""hányad: 0/0 

törlő határozat: 141719/1/2002/02.05.16 

bejegyző határozat, érkezési idő: 141719/1/2002/02.05.16 

jogcim: 
utalás: II /1. 
jogállás: vagyonkezelő 
név: SPORTZFOLIÓ KHT. 
eim: 1065 BUDAPEST Bajcsy Zs út 57.II,.em.l065 
névváltozás. 

törlő határozat: 159744/2/2006/06.06.08 

Folytatás a következő lapon 



Budapesti l. számú Körzeti Földhivatal 

Budapest, XI.,Budafoki út 59. 1519 Pf: 415. 

BUDAPEST X.:KER. 

Tulajdoni lap - Teljes másolat 

Megrendelés szám:9000001/6308/2012 

2012.03.29 

Belterület 38440/52 helyraj~i s~ám 

Oldal: 212 

Szektor 32 

Folytatás az előző lapról 
Il. RÉ SZ -------------------

~ányad: 0/0 
bejegyző határozat, érkezési idő: 141719/1/2002/02.05.16 

törlő határozat: 277118/2/2007/07.10.15 
jogcím: 
jogállás: vagyonkezelő 
név: SPORTFOLIÓ SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET KEZELŐ, HASZNOSÍTÓ ÉS FEJLESZTÉSSZERVEZŐ KHT. 
eim: 1146 BUDAPEST XIV.KER. Istvánmezei út 1-3 

.li-.""'hányad: 0/0 
bejegyző határozat, érkezési idő: 277118/2/2007/07.10.15 

törlő határozat: 42849/3/2011/10.11.04 
jogcím: 
jogállás: vagyonkezelő 
név: NEMZETI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI ÉS SPORTSZOLGÁLTATÓ INTÉZET 
cím: 1146 BUDAPEST XIV.KER. Istvánmezei út 3-5. 

6. hányad: O/O 
bejegyzél határozat, érkezési idő: 277118/2/2007/07.10.15 
jogcim: -
utalás: li /1. 
jogállás: vagyonkezelő 
név: NEMZETI SPORTKÖZPONTOK 
cím: 1146 BUDAPEST XIV.KER Istvánmezei út 3-5. 

III. RÉSZ 
3. bejegyző határozat, érkezési idő: 151051/1/2001/01.06.11 

A T-63070.sz. térrajz alapján egyesítve a 38440/24 és 38440/42 Hrsz.,A 38440/23 Hrsz.-hez 
történélle/133m2 l és hozzájegyzést /133m2/ követően megoszlik 3844.0/51,52,53 Hrsz.-re. 

'• ' 

A teljes tulajdoni lap másolat valamennyi bejegyzést tar~~l~zza; és a kiadást 
megelőző napig az eredetivel mindenben megegyezik 

Budapest, 2012.03.29 : ,, 

' \JJ~'-1 ,!J_,iJL 
wolf \Margit)l' 

V.gykezeléí 

TULAJDONILAP VÉGE~-----------------------------------



Budapesti l. számú Körzeti Földhivatal 

Budapest, XI.,Budafoki út 59. 1519 Pf. : 415. 

"BUDAPEST X. KER. 

Tulajdoni lap- Teljes másolat 

Megrendelés szám:9000001/6308/2012 

2012.03.29 

Belterület 38440/53 helyrajzi szám 

1101 BUDAPEST X.KER. Oázis köz. 
l. RÉSZ 

Oldal: 

Szektor 32 

Földrészlet területe: 2224 (m2) bejegyző határozat:151051/1/2001/01.06.11 

1/3 

1. Az ingatlan adatai: 
alrészlet adatok terület 

ha m2 
kat.t.jöv. alosztály adatok 

müvelési ág/kivett megnevezés/ min.o k.fill. ter. kat.t.jöv. 
ha m2 k. fill. 

. Kivett saját használatú út o 222 4 0.00 

1. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
terheli a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/51 HRSZ-t illető Útszolgalmi jog 

2. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
terheli a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/51 HRSZ-t illető Átjárási szolgalmi jog 

3. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
terheli a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/52 HRSZ-t illető Útszolgalmi jog 

4. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
terheli a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/52 HRSZ-t illető Átjárási szolgalmi jog 

-
5. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 

terheli a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/23 HRSZ-t illető útszolgalmi jog 

6. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
terheli a.BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/23 HRSZ-t illető Átjárási szolgalmi jog 

7. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
terheli a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/54 HRSZ-t illető Útszolgalmi jog 

8. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
terheli a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/54 HRSZ-t illető Átjárási szolgalmi jog 

9. bejegyző határozat: 210984/5/2005/05.06.20 
Müemlék 

1. tulajdoni hányad: 1/1 
Il. RÉSZ 

bejegyző határozat, érkezési idő: 151051/1/2001/01.06.11 
jogcím: ingatlan megosztás 
jogcím: tulajdonközösség megszüntetése 
jogállás: tulajdonos 
név: MAGYAR ÁLLAM 
cím: - - -

Folytatás a következő lapon 



udapesti l. számú Körzeti Földhivatal 

udapest, XI.,Budafoki út 59. 1519 Pf: 415. 

J'DAPES'l' X.KER. 

Tulajdoni lap - Teljes másolat 

Megrendelés szám: 9000001/6308/2012 

2012.03.29 

1lterület 38440/53 helyrajzi szám 

Szektor 32 

Folytatás az előző lapról 
II. RÉ SZ --------------------

!"""hányad: O/O 
bejegyző határozat, érkezési idő: 151051/1/2001/01.06.11 

törlő határozat: 141719/1/2002/02.05.16 
jogcim: 
jogállás: vagyonkezelő 
név: FVM KIEMELT SPORTLÉTESÍTMÉNYEK INTÉZMÉNYE. 
eim: 1091 BUDAPEST IX.KER. Üllői út 129. 

""'hányad: 0/0 
bejegyző határozat, érkezési idő: 141719/1/2002/02.05.16 

törlő határozat: 159744/2/2006/06.06.08 
jogcím: 
utalás: II /l. 
jogállás: vagyonkezelő 
név: SPORTFOLIÓ KHT 
cím: 1065 BUDAPEST Bajcsy Zs út 57.II.em 
névváltozás. 

"'"hányad: O l O 
bejegyző határozat, érkezési idő: 141719/1/2002/02-05.16 

törlő határozat: 277118/2/2007/07.10.15 
jogcim: 
jogállás: vagyonkezelő 
név: SPORTFOLIÓ SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET KEZELŐ, HASZNOSÍTÓ ÉS FEJLESZTÉSSZERVEZÓ KHT. 
cím: 1146 BUDAPEST XIV.KER. Istvánmezei út 1-3 

"'"hányad: O l O 
bejegyző határozat, érkezési idő: 277118/2/2007/07.10.15 

törlő határozat: 42849/3/2011/10.11.04 
jogcím: 
jogállás: vagyonkezelő 
név: NEMZETI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI ÉS SPORTSZOLGÁLTATÓ INTÉZET 
eim: 1146 BUDAPEST XIV.KER. Istvánmezéi út 3-5. 

hányad: O/O 
bejegyző határozat, érkezési idő: 277118/2/2007/07.10.15 
jogcírít: -
utalás: II /l. 
jogállás: vagyonkezelő 
név: NEMZETI SPORTKÖZPONTOK 
eim: 1146 BUDAPEST XIV.KER Istvánmezei út 3-5. 

ID.RÉSZ 
bejegyző határozat, érkezési idő: 151051/1/2001/01.06.11 

A T-63070.sz. térrajz alapján egyesitve a 38440/24 és 38440/42 Hrsz.,A 38440/23 Hrsz.-hez 
történőle/133m2 l és hozzájegyzést /133m2/ követően megoszlik 38440/51,52,53 Hrsz.-re. 

Folytatás a következő lapon 



Földhivatal 

út 59. 1519 Pf.: 415. 

Tulajdoni lap - Teljes másolat 

Megrendelés szám:9000001/6308/2012 

2012.03.29 

Oldal 

Szektor 32 

helyrajzi szám 

Folytatás az előző lapról 

A teljes tulajdoni lap másolat valamennyi bejegyzést tartal!llazza, és a kiadást 
megelőző napig az eredetivel mindenben ik 

Budapest, 2012.03.29 

' \..\J.t'~'t . ' 
Wolf :MÁ;r:git 

ügykez 'elő 

3/3 

TULAIDOMLAPVÉGE~···--.~~~--------------------------• 

---



Budapesti l. számú Körzeti Földhivatal 

Budapest, XI.,Budafuki út 59. 1519 Pf: 415. 

BUDAPEST X. RER. 

Tulajdoni lap - Teljes másolat 

Megrendelés szám:9000001/630&/2012 

2012.03.29 

Belterület 38440/54 helyrajzi szám 

1101 BUDAPEST X.KER. Vajda Péter utca. 
I. RÉSZ 

Oldal: 114 

Szektor 32 

Földrészlet területe változás előtt: 
Földrészlet terüléte változás előtt: 
Földrészlet területe: 128226 (m2) 

43380 (m2) törlő határozat:5197/l/2004/04.10.20 
43381 (m2) törlő határozat:338650/1/2004/0l.12.10 

bejegyző határozat:338650/1/2004/01.12.10 
1. Az ingatlan adatai: 

alrészlet adatok 
művelési ág/kivett megnevezés/ 

. Kivett beépített terület és sporttelep 

min.o 

o 

terület kat.t.jöv. alosztály adatok 
ha m2 k.fill. ter. kat.t.jöv. 

ha m2 k. fill . 

12.8226 0.00 

1. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
Illeti a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/S3 HRSZ-t terhelő Útszolgalmí jog 

2. bejegyző határozat: 151051/1/2001/01.06.11 
Illeti a BUDAPEST X.KER. Belterület/38440/53 HRSZ-t terhelő Átjárási szolgalmi jog 

3. bejegyző határozat: 210984/5/2005/05.06.20 
Műemlék 

l. tulajdoni hányad: 1/1 
ll. RÉSZ 

bejegyző határozat, érkezési idő: 151051/1/2001/01.06.11 
jogcim: ingatlan megosztás 
jogcim: tulajdonközösség elismerése 
jogállás: tulajdonos 
név: MAGYAR ÁLLAM 
cím: - - -

~yad: 0/0 
bejegyző határozat, érkezési idő: 151051/1/2001/01.06.11 

jogcím: 
jogállás: vagyonkezelő 
név: FVM KIEMELT SPORTLÉTESÍTt~K INTÉZMÉNYE 
eim: 1091 BUDAPEST Üllői út 129 

~ányad: 0/0 

törlő határozat: 141719/1/2002/02.05.16 

bejegyző határozat, érkezési idő: 141719/1/2002/02.05.16 

jogcím: 
utalás: !I /1. 
jogállás: vagyonkezelő 
név: SPORTFOLIÓ KHT. 
cím: 1065 BUDAPEST Bajcsy Zs út 57,:II.em 
névváltozás. 

törlő határozat: 159744/2/2006/06.06.08 

Folytatás a következő Iapon 



Budapesti l. számúKörzeti Földhivatal 

Budapest, XI.,Budafoki út 59. 1519 Pf: 415. 

BÚDAPES:L' X.KER. 

Tulajdoni lap - Teljes másolat 

Megrendelés szám:9000001/6308/20 12 

2012.03.29 

Be1terü1et 38440/54 he1yrajzi szám 

Oldal: 

Szektor 32 

Folytatás az ~lőző lapról U. R ES Z -------"_.....,;-._. ______ _ 

~ányad: 0/0 
bejegyző határozat, érkezési idő: 141719/1/2002/02.05.16 

törlő határozat: 277118/2/2007/07.10.15 
jogcim: 
jogállás: vagyonkezelő 
név: SPORTFOLIÓ SPORTLÉTESÍTMÉNYERET REZELŐ, HASZNOSÍTÓ ÉS FEJLESZTÉSSZERVEZŐ KHT. 

· eim:. 1146 BODAPEST XIV.KER. Istvánmezei út 1-3 

Ji-.oo""hányad: 0/0 
bejegyző határozat, érkezési idő: 277118/2/2007/07.10.15 

törlő határozat: 42849/3/2011/10.11.04 
jogcím: 
jogállás: vagyonkezelő 
név: NEMZETI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI ÉS SPORTSZOLGÁLTATÓ INTÉZET 
cím: 1146 BUDAPEST XIV.KER. Istvánmezei út 3-5. 

6. hányad: O/O 
bejegyző határozat, érkezési idő: '277118/2/2007/07.10.15 
jogcim: -
utalás: II /1. 
jogállás: vagyonkezelő 
név: NEMZETI SPORTKÖZPONTOK 
eim: 1146 BUDAPEST XIV.KER Istvánmezei Út 3-5. 

ID.RÉSZ 
l. bejegyző határozat, érkezési idő: 151051/1/2001/01.06.11 

A T-63070.sz. térrajz alapján egyesitve a 38440/24 és 38440/42 Hrsz.,A 38440/23 Hrsz.-hez 
történő 1e/133 m2 l és hozzájegyzést /133m2/ követően megoszlik 38440/51,52,53 Hrsz.-re. 

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 5197/1/2004/04.10.20 

Területe a T-63070 vázrajz átvezetésének rangsorában hivatalból javítva 4-3380 .m2-rő1 4-3381 
m2-re. 

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 338650/1/2004/01.12.10 
Villamos berendezés elhelyezését biztosító használati jog 
7394/1.970/V.13/. 
jogosult: 

név: ELEKTROMOS MŰVEK 
eim : 1393 BUDAPEST XIII.RER. Váci út 72-74 

4. bejegyiő határozat, érke.zési idő: 338650/1/2004/01.12.10 

A T-68542.sz. térrajz alapján a 38440/43, 38440/45 Hrsz. megszünt , egyesitve a 38440/54Hrsz 
alatt. 

Folytatás a következő lapon 



szá,tnú Körzeti Földhivatal 

XI.,Budafoki út 59. 1519 Pf :415. 

BUDAPEST X. KER. 

Tulajdoni lap- Teljes másolat 

Megrendelés szám:9000001/6308/2012 

2012.03.29 

Belterület 38440/54 helyrajzi szám 

Oldal: 3/4 

Szektor 32 

Folytatás az előz6 lapról 

ID.RÉSZ ------=-----------~--------------5. bejegyző határozat, érkezési idő: 133299/2/2009/09.06.29 
Vezetékjog 
11m2. 
jogosult: 

név: ELMŰ HÁLOZATI KFT. 
eim : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Váci út 72-74. 

6. bejegyző. határozat, érkezési idő: 178020/2/2010/10.09.17 
Vezetékjog 
az ingatlan 220m2 nagyságú területére, VMB-68/2010. 
jogosult: 

név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT. 
eim : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Váci út 72-74. 

7. bejegyző határozat, érkezési idő: 194909/2/2010/10.10.27 
Vezetékjog 
333m2 területre, engszám.:VMB-156/2010. 
jogosult: 

név: ELMŰ. HÁLÓZATI KFT. 
eim : 1132 BUDAPEST Váci út 72-74. 

~ejegyzéí határozat, érkezési idő: 42035/1/2011/10.10.27 

Fellebbezés 
194909/2010. számú határozat ellen. 
jogosult: 

név: CITI INVEST KFT. 
eim : 1119 BUDA~EST XI.KER. Keveháza utca 1-3 

~- bejegyző határozat, érkezési idő: 52072/2/2011/11.02.14 
Vezetékjog 

törlő határozat: 53649/2/2011/10.10.27 

az ingatlan107m2 nagyságú területére, ( VMB-179/2010 ). 
jogosult: 
. név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT. 

eim : 1132 BUDAPEST Váci út 72-74 . 

. O. bejegyző határozat, érkezési idő: 86415/2/2011/11.05.02 
Vezetékjog 
3 m2 nagyságú területre vonatkozóan, VMB-197 /2010. 
jogosult: 

név: ELMű HÁLÓZATI KFT. 
cím : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Váci út 72-74 

.1. bejegyző határ()zat, érkezési idő: 55744/2/2011/11.02.21 
Vezetékjog 
az ingatlan 97 m2 nagyságú területére, vMB-175/2010 ) . 
jogosult: 

név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT. 
eim : 1132 BUDAPEST XIII.KER. Váci út 72-74 

Folytatás a következő Iapon 



Budapesti l. számú. Körzeti Földhivatal 

Budapest, XI.,Budafoki út 59. 1519 Pf.: 415. 

BUDAPEST X.KER. 

Tulajdoni lap- Teljes másolat 

Megrendelés szám:9000001/6308/2012 

2012.03.29 

Belterület 38440/S4 helyraj~i s~ám 

Folytatás az előző laprói 

Oldal: 4/4 

Szektor 32 

A teljes tulajdoni l~p másolat valamennyi bejegyzést tartalll!azza, és a kiadást 
megelőző napig az eredetivel mindenben megegyezik 

Budapest, 2012.03.29 


